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Slotwoord

Voorwoord

Dit boekje gaat over MSN en Hyves.

Nu weet je wat je kunt met MSN en Hyves en waar je op
moet letten bij MSN en Hyves.
Het is verstanding om het boekje op je kamer neer te
leggen, zodat je er altijd in kunt kijken als je een vraag
hebt over MSN of Hyves.
Mocht je een vraag hebben over MSN en Hyves, kun je
natuurlijk
ook
altijd
bij
je
begeleiding
terecht.
Veel MSN en Hyves plezier!

Wat is MSN?
Wat is Hyves?
En wat kun je er allemaal mee doen?
Wat kan er mis gaan als je gebruik gaat maken
van MSN en Hyves?
Hoe kun je dit voorkomen?
Je kunt dit boekje samen met je begeleider
doorlezen.
Bij elk hoofdstuk staan vragen.
Als je deze vragen goed hebt, krijg je een diploma
voor MSN en Hyves.
Het diploma staat achterin dit boekje!

Veel leesplezier!
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Hoofdstuk 1

MSN

Hoofdstuk 3

§ 1.1.

Wat is MSN?

Hieronder staan een aantal leuke websites die je kunt
opzoeken:

MSN
is
een
chatprogramma.
Met
MSN
contactpersonen toevoegen en dan kun je
contactpersonen praten via Internet.

kun
je
met die

Chatten is met elkaar praten via Internet.
Dit doe je door berichten te typen naar andere mensen.
Die mensen kunnen dan ook berichten terug sturen.
Deze mensen noem je contactpersonen.
Een contactpersoon is iemand naar wie je een bericht stuurt
of van wie je een bericht krijgt.
Dingen van het internet halen en dit opslaan op jouw
computer noemen we downloaden. Als je iets wilt
downloaden, vraag je dit altijd aan de begeleiding.

•

www.steffie.nl
Op deze pagina kan je leren een e-mail te sturen en wat
voor dingen je nog meer kunt op internet.
www.ookjij.nl
Website waar je leuke spelletjes kunt doen, speciaal
gemaakt voor mensen met een verstandelijke beperking.
http://messenger.msn.nl/help/
Dit is de site van MSN. Hierop kun jij antwoord zoeken op
jouw vragen over MSN.
www.ikkies.nl
Op deze website kun je muziek opzetten, spelletjes doen,
foto’s en films bekijken, contacten leggen enzovoort.
www.zoenenenzo.nl
Een website voor jongeren met een beperking over seks en
relaties. Deze site mogen jullie zonder begeleiding
bezoeken.

Tips
•
•

Websites

Blijf vriendelijk en aardig tijdens het MSN-en.
Als er iets vervelends wordt gezegd op MSN,
sluit je MSN af. Bespreek het ook met je
begeleiding.
Wanneer je iets wilt downloaden, vraag je dit
altijd eerst aan de begeleiding.
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Verslaving
Je kunt verslaafd raken aan drugs, sigaretten, alcohol maar
ook aan internet.
Als je verslaafd bent aan internet kun je geen dag zonder.
Je wilt het liefst zo vaak mogelijk op internet en voelt jezelf
erg boos, verdrietig, rot wanneer je niet op internet mag.

Tips
•
•

Als je iemand niet kent, geef dan nooit je echte
naam of telefoonnummer.
Als je iemand niet kent, accepteer dan niet zijn
uitnodiging om contactpersoon te worden.

Digitaal pesten
Het kan voorkomen dat je op Hyves gepest wordt. Dit komt
omdat mensen eerder iets durven te zeggen achter de
computer dan recht in je gezicht.

Tips
•

Maak je profiel zichtbaar voor alleen vrienden. Als je
niet weet hoe dit moet, vraag dan hulp aan
de groepsleiding!

Vragen





Wat zijn fakers?
Aan Hyves kun je nooit verslaafd raken.
Waar of niet waar?
Je mag iedereen op Hyves toevoegen.
Waar of niet waar?
Waarom is het slim om je profiel zichtbaar te maken
voor alleen vrienden?
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Vragen





Wat is MSN?
Hoe kun je op MSN met een contactpersoon praten?
Wat is downloaden?
Als je iets wilt downloaden, hoef je dit nooit aan de
begeleiding te vragen? Waar of niet waar?
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§ 1.2.

Wat kun je met MSN?

§ 2.3.

Praten met mensen die ver weg wonen
MSN is praten via Internet. Dit is erg handig. Je hoeft niet
meer naar iemand toe te gaan om daar mee te praten.
Je kunt dus met mensen praten die ver van jou vandaan
wonen.

Plek waar je met
een
contactpersoon
kunt praten via
MSN.

Wat zijn de risico’s van Hyves?

Liegen op internet
Niet alle mensen op internet zijn eerlijk. Sommige mensen
liegen over hun leeftijd, uiterlijk, naam of waarom zij
vrienden met jou willen worden.
Fakers
Dit zijn mensen die het leuk vinden om foto’s te kopiëren
van Hyves. Bijvoorbeeld als jij een foto van jezelf op Hyves
hebt gezet, dat iemand anders deze dan kopieert. En dat
diegene dan die foto van jou gebruikt als zijn of haar
profielfoto. Zo lijkt het dus net dat hij dat is.

Tips
•
•

Voeg alleen maar mensen op Hyves toe, die je
goed kent, dus geen onbekenden!
Niet alle mensen op internet zijn eerlijk.
Bijvoorbeeld over hun leeftijd, uiterlijk, naam
of zeggen niet eerlijk waarom zij contact met
jou zoeken.

Betekenis poppetjes
Rechts onderaan op het scherm van de computer staan de
volgende poppetjes.
De poppetjes betekenen het volgende:
Je wordt aangemeld bij MSN
Je bent aangemeld bij MSN
Je bent niet aangemeld bij MSN
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Blog plaatsen
Een blog is een stuk tekst wat je op jouw Hyves kunt zetten.
Je kunt bijvoorbeeld iedere week een blog plaatsen, waarin
je opschrijft wat je deze week allemaal meegemaakt hebt.
Of je plaatst een blog om te vertellen hoe je vakantie is
geweest.

Snel naar je e-mail
Een bericht wat via de computer naar jou verstuurd is of wat
jij verstuurt naar iemand noemen we een e-mail.
Bovenaan jouw contactpersonenlijst staat aangegeven
hoeveel nieuwe e-mails er in jouw postvak staan.
Klik op het envelopje, dan kom je direct in jouw postvak.
Zo kun je dus snel jouw e-mails lezen.

Tips
•
•

Zet geen privégegevens (zoals je adres, pincode,
telefoonnummer enzovoort) in je blog.
Een blog is niet verplicht om te plaatsen, dit mag je
doen als je dat leuk vindt.

Envelopje
e-mail

Spelletjes spelen
Je kunt tijdens een MSN-gesprek ook een spel beginnen met
die contactpersoon.
Wanneer jouw contactpersoon de uitnodiging accepteert,
wordt het gespreksvenster groter gemaakt.
Voorbeelden van spellen zijn Dammen, Mijnenveger, Nike
Olé, Patience, Boter Kaas en Eieren enzovoort.
Vragen





Wat is krabbelen?
Wanneer stuur je een privébericht naar een
Hyves vriend?
Op Hyves mag je niet jouw privégegevens zetten.
Waar of niet waar?
Op Hyves mag je alle foto’s zetten. Waar of niet
waar?
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Tips
•
•

Als iemand vervelend is op MSN, kun je deze
persoon blokkeren en verwijderen. Die vervelende
persoon kan dan niet meer tegen jou praten.
Mocht je een vraag hebben over MSN en Hyves, kun
je dit altijd aan de begeleiding vragen.

Foto’s en video’s plaatsen
Op Hyves kun je foto’s en video’s plaatsen. Je kunt er
bijvoorbeeld foto’s opzetten van een feestje waar je geweest
bent. Of foto’s van een vakantie.
In de afbeelding hieronder kun je zien hoe het eruit ziet als
je foto’s en video’s plaatst.

Plaats waar jij je
foto’s kan plaatsen.

Tips
•
Vragen




Wat is een e-mail?
Waar staat aangegeven hoeveel nieuwe e-mails je
hebt ontvangen?
Je kunt nooit een contactpersoon verwijderen als je
deze hebt toegevoegd. Waar of niet waar?
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•
•

Zet alleen maar foto’s op je Hyves die leuk zijn.
Bijvoorbeeld foto’s van jouw vakantie of van jouw
hobby. Maar geen foto’s waar jij bijvoorbeeld naakt
op staat!
Maak je foto’s alleen maar zichtbaar voor jouw
vrienden. Dit betekent dat alleen jouw vrienden je
foto’s kunnen zien.
Foto’s en video’s plaatsen is niet verplicht, dit mag
je doen als je dat leuk vindt.
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Privéberichten
Met Hyves kun je je vrienden privéberichten sturen. Dit zijn
tekstberichten die je privé naar je vrienden stuurt. Hierin zet
je bijvoorbeeld dingen die niet iedereen hoeft te weten,
maar die alleen maar bedoeld zijn voor diegene naar wie je
je bericht stuurt.
Dit betekent dat het bericht wat je stuurt alleen maar
gelezen kan worden door de vriend naar wie je je bericht
stuurt.
Hieronder zie je hoe een inbox van privéberichten op de
Hyves pagina eruit ziet.

§ 1.3.

Wat zijn de risico’s van MSN?

Digitale potloodventers
Dat zijn mensen die via de webcam zomaar hun
geslachtsdeel laten zien. De ander heeft dit niet aan hen
gevraagd.
Zij vinden het leuk om mensen via MSN te laten schrikken
door voor de webcam hun broek omlaag te trekken. Deze
personen zoeken het internet af naar jongere jongens en
meiden om te worden toegevoegd op hun MSN.

Liegen op internet
Niet alle mensen op internet zijn eerlijk. Sommige mensen
liegen over hun leeftijd, uiterlijk, naam of andere dingen.

Tips
Tikken
Tikken zijn korte stukjes tekst die je naar elkaar kunt
sturen. Er worden voorbeeld tikken genoemd zoals:
•
..... fluit naar ......
•
..... knipoogt naar .....
•
..... geeft bloemen aan .....
Dit zijn voorbeelden maar zo kun je ook zelf tikken
verzinnen en naar de ander sturen.
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•

•
•

Niet alle mensen op internet zijn eerlijk.
Bijvoorbeeld over hun leeftijd, uiterlijk, naam of
zeggen niet eerlijk waarom zij contact met jou
zoeken.
Open nooit een mail van een persoon die jij niet
kent. Vraag aan de begeleiding of dit mag.
Geef nooit jouw wachtwoord aan iemand, behalve de
begeleiding, jouw ouders of voogd.
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Hackers
Hacken is het inbreken op de computer van een ander. De
inbreker kan allerlei dingen veranderen op jouw computer of
dingen stelen van jouw computer.

Verslaving
Je kunt verslaafd raken aan drugs, sigaretten, alcohol maar
ook aan internet.
Als je verslaafd bent aan internet kun je geen dag zonder.
Je wilt het liefst zo vaak mogelijk op internet en voelt jezelf
erg boos, verdrietig, rot wanneer je niet op internet mag.

§ 2.2.

Wat kun je met Hyves?

Met Hyves kun je veel leuke dingen doen zoals:
•
Krabbelen
•
Privéberichten sturen
•
Foto’s en video’s plaatsen
•
Blog plaatsen
•
Tik plaatsen

Krabbelen
Krabbels zijn stukjes tekst die jij bij een Hyvesvriend kan
plaatsen. Kijk zoals het plaatje hieronder.

Virussen
Via MSN kunnen makkelijk virussen op jouw computer
terecht komen.
Virussen zijn erg gevaarlijk voor een computer. Zij kunnen
dingen wissen of een computer kapot maken.
Plaats waar jij je
krabbel kunt in typen.

Tips
•
•
•

Als je iemand niet kent, accepteer dan niet zijn
uitnodiging om contactpersoon te worden.
Open nooit een mail met een vreemd onderwerp.
Open nooit een mail met een Engels, Italiaans of
Spaans onderwerp.

In een krabbel kun je bijvoorbeeld vragen hoe het met
iemand gaat en wat diegene het afgelopen weekend heeft
gedaan.
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Webcam
Via MSN kan een webcam gebruikt worden. De beelden die
jij via jouw webcam verstuurt, kunnen door de
contactpersoon op zijn computer opgeslagen worden.

Vragen




Wat is Hyves?
Wat zijn vrienden op Hyves?
Tegen de vrienden uit jouw vriendenlijst moet je
alles vertellen? Waar of niet waar?

De contactpersoon kan deze beelden weer rondsturen naar
andere mensen. De contactpersoon kan deze beelden op
websites plaatsen.
Via deze manier kunnen jouw beelden bij heel veel andere
mensen terecht komen.

Tips
•
•

•

Ga nooit half naakt of naakt voor de webcam
poseren.
Als een contactpersoon jou vraagt voor de webcam
jezelf aan te raken op je borsten, geslachtsdeel of
billen, sluit je het gesprek af. Je gaat naar de
begeleiding toe om dit te vertellen.
Spreek nooit in je eentje af met iemand die je alleen
via MSN kent.

Vragen
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Wat is een virus?
Hoe kan een virus op jouw computer komen?
Jouw wachtwoord mag je aan niemand geven.
Waar of niet waar?
Op internet zijn alle mensen altijd eerlijk.
Waar of niet waar?
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Hoofdstuk 2

Hyves

§ 2.1.

Wat is Hyves?

Hyves is een profielsite. Een profielsite wil zeggen dat je je
eigen profiel hierop kunt maken. Dit betekent dat je op deze
site foto’s van jezelf kunt plaatsen, dingen over jezelf kunt
plaatsen, vrienden uit jouw lijst berichten kunt sturen
enzovoorts.
Anderen mensen kunnen jouw profiel bezoeken, bekijken en
jou berichtjes sturen.

De bedoeling van Hyves is dat je mensen die je kent, die
ook Hyves hebben, toevoegt.
Als je mensen die je kent toevoegt en deze jou accepteren,
dan noemen ze dat dus vrienden op Hyves.
Deze persoon komt dan in jouw vriendenlijst te staan.
Het is wel de bedoeling dat je alleen maar mensen toevoegt
die je kent, dus geen mensen die je niet kent.
Kijk zoals het plaatje hieronder.

Tips
•

Als iemand vervelend tegen je doet op Hyves,
vraag dan hulp aan de groepsleiding!

Op Hyves noemen ze de mensen die in jouw lijst staan,
vrienden. Maar dit zijn gewoon mensen die je kent.
Je hebt in je leven maar een paar goede vrienden. Je kunt
nooit 35 vrienden hebben, zoals in je vriendenlijst van
Hyves.
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Vriendenlijst
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